
 

Referat styremøte onsdag 23 mai 2012. 

Sted:          Telefonmøte 

Dato:         23.05.12. 

Tid:            kl.19.30 - møte avsluttet kl. 21.00 

Referent:  Espen 

Tilstede:    Bjørn, Geir Roger, Ole Arnstein, Ola, Ann-Reidun, Espen 

Forfall:      Terje                                              

 

Saker  

Sak 28/12: Godkjenning av innkalling og referat fra konstituerende styremøte 10.05.12. 

       Referat fra møte Styreleder og nestleder hadde med DRèr 10.05.12. 

       Referater og innkalling, godkjent 

Sak 29/12: Innkommet post / mail til styret. 

 NKK, Raseforvaltning – Delegasjonsdokument 

Dokumentet er ikke i konflikt med nytt lovverk for FKF.           

Oversendes avlsråd til behandling. 

 NESK, Revisjon jaktprøveregler 

NESK forslag om at 1AK skog ikke skal kvalifisere til vinnerklasse.                                  

Diskuteres på neste styremøte som skal avholdes rett før RU den 08.06.12. 

Forslag fra NESK om at hver deltaker i VK medbringer eget apportobjekt som skal godkjennes 

av dommeren. Apportobjektet skal være av jaktbar art.                                                         

Støttes ikke, færre fugler blir ødelagte ved at arrangør stiller med apportobjekter 

 Generalforsamling Fuglehunden AS 08.06.2012 kl. 15.00 Gardemoen 

Saksliste sendes ut og gjennomgås på neste styremøte i NPK som avholdes i forkant av 

generalforsamlingen. 

 Innkalling til møte RU,  08.06.2012 kl. 16.00 Gardemoen 

Saksliste sendes ut og gjennomgås på styremøte i NPK som avholdes i forkant av RU. 

  NKK – HS – sak nr. 90/12 

Norsk Pointerklub har på vegne av flere raseklubber for stående fuglehunder fremmet 

forslag om endring av NKKs Oppdretterpris og lignede.                                                                                                       

Saken ble sammen med komiteens innstilling, fremlagt for NKKs hovedstyre i møte nr.4/12 

Hovedstyret i NKK vedtok at kulepunkt 4 under arbeidsområder/oppgaver endres til følgende 



< foreslå tildeling av hederstegn for HS, også på eget initiativ. Raseklubbens vurdering av 

kandidaten skal innhentes. >                                                                

Dette betyr at komiteen skal spørre angjeldende raseklubb om dets innstilling til den/de 

kanditat(er) som komiteen selv ønsker tildeling av hedersbevisning til, men det er ingen 

forpliktelse for komiteen å følge raseklubbens vurdering. Komiteen står fortsatt fritt til selv å 

innstille kandidater. 

 Trening av Norske fuglehunder i Sverige 

Brev fra NMLK tatt til etterretning.                                                                                                             

Det foreligger en avtale mellom SKK og NKK. 

Sak 30/12:  Gjennomgang nytt avlsråd NPK, valg av leder,  gjøre dette kjent for medlemmene.                           

        Espen Lunne valgt som leder av avlsrådet.                                                                                  

        Øvrige medlemmer av avlsrådet: Lars Lysberg, Terje Steinsund, Marianne Steenland, 

        Thomas Engh og Ole Ivar Frømyr. 

        Avlsrådmedlemmene presenteres for medlemmene i Fuglehunden og på nett.  

        Espen tar dette etter første møtet i avlsrådet.                                                                  

        Avelsrådet  skal ha sitt første møte som telefonmøte 04.06.12. Avlsrådet ønsker å ha et  

        fysisk møte så snart som mulig etter dette. Styret er positivt innstilt på å gjennomføre  

        Espen planlegger dette og gir styret et kostnadoverslag.                        

Sak 31/12:  Innspill fra styret til avlsrådet:       

        Følge opp vedtak fra ordinær representantskapsmøte vedrørende HD                     

        Følge opp vedtak fra ordinært representantskapsmøte vedrørende indekser     

        Avelsstrategi         

        Avl/etiske retningslinjer fra NKK må implementeres i vårt avlsarbeid  

        Hvordan stimulere til økt HD røntgen, slik at vi får sikrere HD – indeks    

        Register over nedfrosset sæd, hva finnes i dag ? Hvordan gjør vi det i fremtiden?  

        Indeks på norskeide importerte hunder bør ha lik indeks i utgangspunktet,                         

        vil fremme nytt blod.                                                               

        Vi har ingen rutiner for innsamling og systematisering av helse og adferdsdata 

        Vi har ingen rutiner for innsamling og systematisering av avlsresultater hos hannhunder 

        og ingen rutiner for å begrense matadoravl.   

       Avl/testløp UK, gjennomføres dag 2 under vår hovedprøve Kongsvold 2013.     

       Krav til deltakelse 1UK, gjennomføres som UKK          

       Stambokføres, lukket / åpent arrangement?      

       Dette må gjøres inntresant for deltakere og oppdrettere.    

       Sponsor må på plass, kan sponsorens navn brukes på denne konkurransen?        

       Frist for og kunne gjennomføre og søke for 2013, 31.10.2012 

       

   

 

          



 

Sak 32/12:  Saker til RU og FKF møtene. 

        Saksliste sendes ut og gjennomgås på neste styremøte NPK som avholdes i forkant av RU. 

Sak 33/12: Regnskap 1. kvartal. 

       Ingen kommentarer 

Sak 34/12: Eventuelt. 

 Bjørn og Geir Roger kaller inn til DR-møte før neste styremøte. 

 Forslag fra NKKs DUK via avlsrådet om å fremskaffe kandidater for utdannelse til 

eksteriørdommere: 

Styrets innstiller Thomas Engh. 

 Lotteri i forbindelse med NM i 2011 var en suksess. Lotteriet gjentas i år i forbindelse med 

hovedprøven. Ola Thingelstad blir årets ”lotterisjef”. 

 NPK repmøte anmodning til styret om å avholde et møte med fjorårets NM prøvekomite 

gjennomføres før sommerferien. 

 Bjørn skal sjekke ut lokalitet for neste års representantskapsmøte og årsmøte. 

 Invitere prøveleder for årets NPK hovedprøve til neste ordinære styremøte. 

 Forslag til gullmerkediplom diskutert. 

 NPK rasekompendium er ferdig. Oversendt avlsrådet ved Marianne for korrekturlesning. 

Avlsrådet diskuterer hvordan dette skal publiseres. 

 

 

 

Espen 


